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 التقارب المصرى االيرانى  :ددلعاةـكؿ 
 ووقفة مع الصديؽ

جاء االعالف المصرى عف احتماؿ عودة  
العالقات المصرية االيرانية وذلؾ بعد عدة  

اجتماعات عمى مستوى عاؿ فى الدبموماسية  
عمى انو رسالة الى امريكا تبعثيا مصر معمنة 

 عف رفضيا لبعض المواقؼ االمريكية وخصوصا 
 لتقرير الكونجرس االمريكى عف حالة االقباط 
 فى مصر ذلؾ التقرير الذى اعتبرتو مصر 

 تدخال فاضحا فى شؤنيا الداخمية وقد اشار  
المتابعيف لمعالقات المصرية االمريكية تراجعا  

كبيرا وشبو بعض الخبراء الى ما تقـو بو  
كما قاـ , مصر بأنو وقفة مع الصديؽ االمريكى 

 بيا مف قبؿ الرئيس السادات فى وقفتو مع 
 الصديؽ السوفيتى فى بداية السبعينات مف 

ويقوؿ بعض الخبثاء اف  ,   القرف العشريف 
السادات كاف سياسيا محنكا واف الظروؼ خدمتو 
 فى ظؿ سياسة القطبيف امريكا وروسيا ولكف 

 االف وفى ظؿ سياسة القطب االوحد  
فاالمؿ ضعيؼ  وكما يقوؿ المثؿ اف 

فيؿ جاء وقت برود ,  دواـ الحاؿ مف المحاؿ 
 العالقات المصرية االمريكية ؟؟؟ 

. ندعو اهلل اف يجنب مصرنا الشر واالشرار 

هذا العددإقرأ فى   
 

التقارب المصرى االيرانى العددكلمة *  
2بقلم رئيس التحرير                             ص   
صًبح اُلطش ٗوذا أّ ػ٤٘ب؟؟؟: مختارات  *  

    3           ص(ٓذٔذ ٓقطل٠ /اخز٤بس )
  اخبار الجالية المصرية* 

      4ص                          (حسام جابر/ اعداد )

 4          ص    (ابن البلد)اخبار الرياضة * 
 

 رمضاف: مف حرب العبوردروسصورة الغالف   *

  5خالد مختار       ص/اختيار د    1973أكتوبر
 

   ركن األدب* 

6ص(         ابن البشير)رحم هللا السادات       -  
 7ص  (بنت النيل )فوائد الحناء لك يا سيدتى * 

زمف الفف الجميؿ قضية للمناقشة  *
 8ص                                (احمد عاشور )

لقمان الحكيم  : إختيارات * 

 9عمرو عاشور                          ص/ أعداد م 
 

طارق /اعداد م )   ن غير  عنوانصفحة م*
 10ص                            (عبداللطيف 

 منوعاتصفحةال*
  11ص     (احمد عبد الحليم مرسى/شرافإ) 

   AL BASHIR MAGAZINE 

12ص   
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 صًبح اُلطش ٗوذا أّ ػ٤٘ب؟؟؟              :ٓخزبساد 

أٍشّا سع٘ه هللا صيّى هللا عئٍ ٗعيٌّ أُ ُّخشج صذقح اىفطش عِ مو صغٍش  ))األصو عْذّا ٍا ٗسد عِ اتِ عَشأٝال 

ٗمثٍش ٗدشٍّ ٗعثذ صاعاً ٍِ ذَش أٗ صاعاً ٍِ صتٍة أٗ صاعاً ٍِ شعٍش أٗ صاعاً ٍِ قَخ، ٗماُ ٌأٍشّا أُ ُّْخِشَجٖا قثو 

أغٌْٕ٘ عِ اىط٘اف فً ٕزا : اىصالج، ٗماُ سع٘ه هللا صيّى هللا عئٍ ٗعيٌّ ٌَْقغَٖا قثو أُ ٌْصشف إىى اىَصيّى، ٌٗق٘ه

 ٗ ٌغرفاد ٍْٔ أُ اىشع٘ه صيً هللا عئٍ ٗ عيٌ قاه صاعا ٗ ىٌ ٌقو ثَِ صاع أٗ غٍش رىل ( (اىًٍ٘

: قاه- سضً هللا ذعاىى عَْٖا - عِ اتِ عثاط صب٤ٗب

صماج اىفطش طٖشج ىيصٍاً ٍِ اىيغ٘، ٗاىشفث، ٗطعَح ىيَغامٍِ، ٍِ أدإا قثو - صيى هللا عئٍ ٗعيٌ - فشض سع٘ه هللا ))

 ٗ ٍعًْ طعَح أي طعاً  ٗىٍظ ثَِ إطعاً ( (.اىصالج فًٖ صماج ٍقث٘ىح، ٍِٗ أدإا تعذ اىصالج فًٖ صذقح ٍِ اىصذقاخ

صماج اىفطش عِ مو صغٍش ٗمثٍش دش - صيى هللا عئٍ ٗعيٌ-مْا ُّْخِشج إر ماُ فٍْا سع٘ه هللا ))ق٘ه أتً ععٍذ اىخذسي صبُضب

ٗ ٕزا ٌفٍذ أُ ( (صاعاً ٍِ طعاً، أٗصاعاً ٍِ أقٍِظ، أٗ صاعاً ٍِ شعٍش، أٗ صاعاً ٍِ ذَش، أٗ صاعاً ٍِ صتٍة: أٗ ٍَي٘ك

 ٕزا ٍاعئٍ اىغيف ٗ اىخيف فَا اىزي غٍش األٍش فً صٍاّْا؟ ٗ ٍِ قاه أّٖا ٍاه ٗ ىٍغد عٍْا ؟ 

اىفقٍش فً أي صٍِ ٌذراج اىَاه ٗ ماُ رىل فً عٖذ اىشع٘ه صيً هللا عئٍ ٗ عيٌ مَا أُ اىْق٘د ماّد ٍ٘ج٘دج فً ساثؼب 

عٖذ اىشع٘ه صيً هللا عئٍ ٗ عيٌ فيَارا ىٌ ٌفعو رىل اىشع٘ه صيً هللا عئٍ ٗ عيٌ ٗ ٕ٘ اىزي عيَْا اىذٌِ مئ ٗ ٕ٘ 

 أدشص ٍْا عيً ّفع اىفقٍش فٖو ّذِ أمَو ٕذٌا ٍِ اىشع٘ه صيً هللا عئٍ ٗ عيٌ ؟

 مَا ٌق٘ه اىفقٖاء ًٕ ذغقظ عَِ ال ٌجذ ق٘خ ٌٍ٘ٔ فًٖ أٌضا ٍشذثطح تاىق٘خ  فيٌ ٌق٘ى٘ا ذغقظ عَِ ال ٌجذ ٍاال خبٓغب

أخً اىَغيٌ اىضماج ىٍغد فشض فقظ تو ًٕ أدذ أسماُ اإلعالً فإُ ماُ األٍش ٌشقً ألُ ٌنُ٘ ٍذو خالف فعيٍل عبدعب

 أُ ذأخز تاألد٘ط  

ىثَِ صاع ٍِ طعاً ٗ ٕ٘ تضع  داىٔ تاىنيٍح عٍرغٍشٍِ قاه أُ اىفقٍش ٌذراج ىيْق٘د أمثش فْشد عئٍ ٗ ّق٘ه ٕو اىفقٍش عبثؼب

جٍْٖاخ فقظ ٗ ٕو أّد أعيٌ ٍِ اىشع٘ه صيً هللا عئٍ ٗ عيٌ تاألّفع ىيَغيٍَِ؟ ٗ ٕو ٌ٘جذ فقٍش ال ٌأمو أٗ غٍش ٍذراج 

 ىطعاً درً ذصثخ ٍاال؟ 

 األصو أُ اىضماج ٍِ جْظ األصو فضماج اىَاه ٍاه ٗ اىذٍ٘اُ دٍ٘اُ  فيَارا صماج اىفطش ذنُ٘ ٍاه ٗ ىٍغد فطشا صبٓ٘ب

 ٗ ٕ٘ ق٘ه ٍشج٘ح عْذ تاقً  اىجَٖ٘س ىٌ ٌقشٗا ٕزا اىشأيٗ  األئَح اىثالثح رىل فإُصإُ ماُ اإلٍاً أت٘ دٍْفح أجاربعؼب

 اىَزإة ٗ اىجَٖ٘س عيً خالفٔ  

ٗ ، أصال ٗ ىٍظ مإعرثْاءدرً اىشأي اىَشج٘ح اىزي قاىٔ اإلٍاً أت٘ دٍْفح سدَٔ هللا ٗ خاىف فٍٔ اىجَٖ٘سقاىٔ ػبؽشا

 ؟ عيَا تأُ اىَغاجذ ذقً٘ تذٗس اىجَع ٗ اإلخشاج ىريل اىفشٌضح فقو ىً أخً ٍا ًٕ اىَشقح، اىضشٗسج ٍشقح غٍش ٍذرَيح 

  ذعاىً اىَذو اىزي ششعٔ هللا فً

ٕو أّد ٌا ٍِ ذرثع ٕزا اىشأي أٗ غٍشٓ إٔو ىيرشجٍخ؟ ٕو ذعشف فقٔ أتً دٍْفح سدَٔ هللا أٗ أص٘ه اىخالف أً دبد١ ػؾش

 اّد ٍَِ تخراس اىشأي اىَ٘افق ىٖ٘آ ٗ ىٍظ األقشب ظْا ىَ٘افقح اىذق؟

ٓذٔذ ٓقطل٠   ٝٛٞ سأٟ اخزِق ك٤ٚ اُؼِٔبء ٌُٖٝ ػٔال ثذش٣خ اُشأٟ كوذ ٗؾشٗب / ٝسدد ٛزٙ أُؾبسًخ ٖٓ اُقذ٣ن * 

 .أُؾبسًخ  ٌُٝ٘٘ب ٗذػٞ اُوشاء ٝأُخزق٤ٖ إ ٣ذُٞا ثٔؾبسًزْٜ ك٠ ٛزا أُٞمٞع اُزٟ ٣ْٜ ج٤ٔغ أُغ٤ِٖٔ 
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                           أخجبس اُجب٤ُخ أُقش٣خ
نجـ مف نجـو الجالية المصرية 

 
 (احمد عاشور:  الزميؿ )

اقامت ادارة الصيانة بشركة قطر لمبتروكيماويات 
احمد يوسؼ عاشور  وذلؾ /حفال لتكريـ الزميؿ 

وقد شرؼ , بمناسبة انتياء عممو بالشركة 
محمد المال المدير العاـ مما /الحفؿ الدكتور 

ومجمة البشير ترسؿ , اعطى زخما لمحفمة كبير 
اجمؿ التيانى لمزميؿ العزيز احمد عاشور 

وتتمنى لو مستقبال باىرا وبداية لعيد الشباب 
ولـ ال والزميؿ احمد عاشور امضى فى , الجديد 

قابكو ما يقارب الثالثيف عاـ فى عمؿ دؤوب 
وانجازات كبيرة وكاف يطمؽ عمبو شيخ 

كما أنو امضى , المخططيف فى ادارة الصيانة 
فترة كبيرة فى ادارة التدريب ترؾ فييا بصمة 

كما أنو واحد مف المؤسسيف , مشرقة ومشرفة 
لمجمة البشير والذى نتمنىمداومة مشاركاتو 

. وقضاياه الساخنة 

 حساـ جابر/  إعداد  ميندس 

    :أخبار الريضة

استمر مسمسؿ اليبوط والتردى فى  * 
نادى الزمالؾ وذلؾ بعد ىزيمة الفريؽ الثالثة 

وقد تعجب , فى الدورى مف نادى الجيش
جميور الزمالؾ مف استمرار مسمسؿ اليبوط 

فيؿ مف تغيير , وكأنو اصبح فيمما سنويا 
؟؟؟؟؟؟؟ 

رغـ سوء اداء النادى االىمى وىبوط * 
مستواه المعروؼ عنو إال اف النادى االىمى 

مازاؿ متقدما وفائزا وىو يمعب االف فى الدور 
قبؿ النيائى لمبطولة االفريقية مع نادى 
االتحاد الميبى الذى تعادؿ معو فى ليبيا  

بزغ نجـ نادى الجيش فى الدورى المصرى * 
وذلؾ بعد فوزه عمى نادى الزمالؾ العريؽ 
وتصدره لبطولة الدورى العاـ فى مصر فى 

اسبوعو السادس عمى التوالى ووصولو لدور 
  . الستة عشر فى البطولة العربية 

 

ابف البمد/                             اعداد 



   هـ 1428            رمضان  (العاشرة نة سلا) 118 لعدد              ا م 2007اوكتوبر 

 

مجلت البشير 
 Web site www.saidabulazayem.netطـر،قــة يُـصدرهـا  المصريون في يهـرـة شلـجـم

هبسم ػجذ اُِط٤ق :ادٔذ ٓشع٠،ٓشاجؼخ:أدٔذ ػبؽٞس،األؽشاف اُل٠٘/عؼ٤ذ اثٞاُؼضا٣ْ،  ٓذ٣ش اُزذش٣ش/سئ٤ظ اُزذش٣ش                                                                

   e-mail : sazayem@qatar.net.qa   50155ة .                                                                ج٤ٔغ أُشاعالد ثأعْ سئ٤ظ اُزذش٣ش ؿ 

  5 

 1973رمضان أكتوبر:  من حرب العبوردروس  :  صورة الغالف

 

منذ قرنيف مف الزماف كانت المواجيات العسكرية بيننا وبيف الغرب مساجالت غير متكافئة تدؿ عمى ذلؾ 
واقعات التؿ الكبير بمصر, وكرري بالسوداف, وكافة الغزوات التي شنيا االستعمار األوروبي الذي قاؿ عنو 

حقؽ سيطرتو عمى العالـ بموجب التفوؽ العسكري ال الديني وال الثقافي وال »صمويؿ ىنتنجتوف إنو 
كاف غرس إسرائيؿ في فمسطيف جيدًا صييونيا, وجد دعمًا دوليًا قادتو بريطانيا ثـ أميركا ثـ . «الفكري

تداعيات الحرب الباردة, والموقؼ . ـ1948سائر المنظومة الدولية التي اتخذت قرار قياـ إسرائيؿ عاـ 
التحرري الذي اتخذتو قيادة القومية العربية أدى منذ الستينات مف القرف العشريف إلى تمكيف إسرائيؿ 

كاف مشيد . كحميؼ استراتيجي لمواليات المتحدة وجزء ال يتجزأ مف جبية المواجية بيف الغرب والشرؽ
ـ دلياًل عمى سوء إدارة المواجية سياسيا وعسكريًا, فأدى ذلؾ إلى إىانة وىزيمة الموقؼ 1967يونيو 

لى تعزيز التحالؼ اإلستراتيجي اإلسرائيمي الغربي وينبغي أف تحسب حرب األياـ الستة . القومي العربي وا 
ـ سياسيًا, ألف القيادة السياسية 1967كاف التقصير في . ضمف عدد المواجيات العسكرية المذلة لممنطقة

وكاف التقصير عسكريًا ألف الجيوش . انفردت بالقرار السياسي الخالي مف المشاركة والمساءلة مع الشفافية
التي تتحوؿ ألحزاب سياسية ال تحارب, ألنيا تشغؿ نفسيا بما ال يعنييا, وبما ال تحسنو وتنصرؼ عف ما 
يعنييا وما تحسنو إف شغمت نفسيا باالنضباط والتدريب عمى نحو ما تفعؿ القوات المسمحة في البمداف 

ـ قررت القيادة المصرية نيجا جديدًا, ووضعت عمى قيادة القوات 1967الديمقراطية ولكف منذ كارثة 
لذلؾ . المسمحة قيادة ممتزمة بمينية المؤسسة العسكرية, بعيدة عف الخوض في قضايا الحكـ والسياسة

 وذلؾ ألف القيادة السياسية كانت حكيمة ومتفرغة .ـ أداًء عسكريا مميزاً 1973كاف أداؤىا في أكتوبر 
والقيادة العسكرية كانت مدربة ومستعدة لمحرب وىكذا كانت ممحمة اوكتوبر اوؿ نصر عسكرى , لمصر 

   عربى فى القرف العشريف
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ـَ الػمػُو أنوَر السادات         :ُركف األدب  رِحػ
وفى ذكرى حرب " بعَد ستة  وِعشريف عامًا مف رحيؿ الرئيس محمد انور  السادات 

العبور حرب رمضاف ال نمِمؾ إالأف نترحـ عمى شيدائنا االبطاؿ الذيف ضحوا بحياتيـ كى 
 و ويجب اف نتذكر نصر اوكتوبر ذلؾ النصر 67يغسموا عار اليزيمة النكراء فى يونيو

  :                 الذى كاف صناعة مصرية مائة فى المائة وىنا نتذكر و نقوؿ

ـَ  الػمُو أنَوَر الساداِت       وأظَػؿ  ساحتُو مػف البركاِت     َرِحػ
حػيًا ولكف       أُنػِصَؼ اليوـَ وىُو فىاألمواِت     قد  ظممناه وىوَ ُُ
 ُِ        قد تولىاألمػورَ يومًا  فريدًا     فأفاقت مصرُ مف عميِؽ  ُسبات

   حطـَ الخوَؼ وىوِحمٌؿ  ثقيٌؿ      حرَرالناَس مف  ظػالـِ الُطغاِة 
ػا النصػُر كاَف  باآليػات َـّ كاَف العػبوُر وىو دلػيٌؿ      أنمَّ ِ     ُث

  يوـَ ُعدنا الى اإليماِف طريقًا       وأقمنػا الصالَة  والدعػواِت 
  رمُؿ َسيناَء  فيِو بعُض دماٍء       لشػييٍد  ُيػَزُؼ  بالبركػاِت 
  بعد نصرِ  الُعبورِ َقرَرحػدثًا       كاف فيِو  ُمَخِططػًا بػثػباِت 

ِ العاِت  شتراٌؾ       لمجيِؿ والنفاِؽ والظالـِ   ألغى فيِو اإلتحاَدوىوا 
  وأعاَداألحزاب كى تعوَدلمصَر     رايػةٌ  رفػرفػت مع الراياِت 
   قد مػحا عاَر اليزيمِة لػّما      فى إحتفاؿٍ  أعػاَد فتَح القػناةِ 

ِ  اآلتػى  ـَ يغزو الييوَد غزوَة ِسمـٍ       وىو يدعو الى السالـِ   قا
  قفزٌة منُو فى الزماِف سريعًا       قػفػزٌة فييا نرفُع اليػاماِت 

ـُ ُكػَؿ الِجػياتِ  َـّ عادت َسيناُءأرُض الجدوِد      وىى خيٌر يُع    ث

  فانبرىالِحقُديدفُع الجيَؿ يومًا      وبدعـِ  الييوِد فػى النػياِت 
   قتموُه فى ُعرِسو وىَو شييٌد       كى ُيَخمَّد فى الحياِةوفىالممات

 



   هـ 1428            رمضان  (العاشرة نة سلا) 118 لعدد              ا م 2007اوكتوبر 

 

مجلت البشير 
 Web site www.saidabulazayem.netطـر،قــة يُـصدرهـا  المصريون في يهـرـة شلـجـم

هبسم ػجذ اُِط٤ق :ادٔذ ٓشع٠،ٓشاجؼخ:أدٔذ ػبؽٞس،األؽشاف اُل٠٘/عؼ٤ذ اثٞاُؼضا٣ْ،  ٓذ٣ش اُزذش٣ش/سئ٤ظ اُزذش٣ش                                                                

   e-mail : sazayem@qatar.net.qa   50155ة .                                                                ج٤ٔغ أُشاعالد ثأعْ سئ٤ظ اُزذش٣ش ؿ 
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 لِؾ ياسيدتى  
 كٞائذ اُذ٘بء                                           

 

 

 كيميائية حديثة أف أوراؽ الحناء تحتوي مواد مقاومة أظيرت تحميالت

 

 البكتيرية, وىو ما يكسبيا خصائص وقائية ضد لمفطريات والجراثيـ

 

 .الميكروبي, الذي يصيب الجمد اإلصابات الفطرية ومرض الجذاـ

  ألوراؽ الحناء في وكانت أبحاث مصرية أثبتت استخداـ الفراعنة

  والجراثيـ تحنيط جثث الموتى لمنع تعفنيا, لكونيا مقاومة لمفطريات

 الفطرية, كما ثبت أنيا تساعد في عالج حاالت القرع واالنتانات. البكتيرية

  الناتجة عف أمراض الجرب الجمدي عند اإلنساف والحيواف, وصداع الرأس

 .وتضخـ الطحاؿ وتخفيؼ التقمصات المعدية

  ألوراؽ الحناء فعالية واضحة ضد بعض وأظيرت الدراسات الحديثة أف

الالـز لوقؼ اإلدماف  (K) لفيتاميف أنواع السرطاف, كما تممؾ تأثيرا مشابيا
 .والنزيؼ الداخمي

  ضغط الدـ المرتفع, وتقوية القمب وتنشيطو, وتساعد الحناء في تخفيض

  والوقاية مف تضييقيا, إضافة إلى فاعميتيا في توسيع الشراييف

 .إلى جانب فائدتيا في عالج التيابات األمعاء والقولوف
 تْد اىٍْو/إعذاد                                                                                                                                
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 عاشورأحمد : بقلم              زمن الفن الجميل            للمناقشةقضية 

مع ثورة التمثٌل والغناء ومع هذا الكم الهائل من 
المحطات الفضائٌة منها ما هو غنائً، أو 

سٌنمائً، أو إخباري أو رٌاضً، ولم تحرم 
المرأة والمطبخ واألطفال وحتى الجغرافٌا 

والتارٌخ، دخل إلى عالم الفن الكثٌر من الفنانٌن 
فً الطرب والتشخٌص، وأٌضا ولدت فئة جدٌدة 

.  وكثر األبطال" التوك شو"تحت مسمى 
فً فترة األربعٌنٌات إلى أواخر الستٌنٌات والتً 

منحت الجماهٌر " زمن الفن الجمٌل"تمسى 
الفنانٌن ألقاباً تعبر عن مدى تعلقهم بالفنان،  

وهنا سأذكر بعض األلقاب وعلٌك عزٌزي القارئ أن تكتب اسم الفنان الذي ترى أنه ٌستحق اللقب ***
.  ولك جائزة قيمة، أرسل القائمة إلى المجلة 

زمن الفن الحدٌث زمن الفن الجمٌل اللقب رقم 

 السٌدة أم كلثوم سيدة الغناء العربي  1

 السٌدة فاتن حمامه سيدة الشاشة العربية  2

محبوبة الجماهير  3
" الدلوعة"

 السٌدة شادٌة 

 محمد عبد الوهاب موسيقار األجيال  4

 هند رستم مارلين مونرو الشرق  5

 عبدالحلٌم حافظ العندليب  6

 سعاد حسنً السندريال  7

 فرٌد شوقً وحش الشاشة  8

 ٌوسف شاهٌن األستاذ  9

 عماد حمدي فتى الشاشة  10

 عادل أدهم البرنس  11

 أحمد مظهر فارس السينما المصرية  12

 حسن ٌوسف الولد الشقي  13

 إسماعٌل ٌس ملك الفكاهة  14

 محمود الملٌجً شرير الشاشة  15
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 عمرو عاشور/ اختيار م      ...   لقمان الحكيم      :إختياراث 
 

٤ٌذ : "هبٍ رؼب٠ُ  ِٔ َ َؿ٢ٌِّ٘ َد ٕه َّللاه لََش كَإِ ًَ  ٖ َٓ َٝ  ِٚ ُش َُِْ٘لِغ ٌُ ب ٣َْؾ َٔ ْش كَإِٗه ٌُ ٖ ٣َْؾ َٓ َٝ  ِ ْش ّلِِله ٌُ ِٕ اْؽ خَ أَ َٔ ٌْ ُِْذ َٕ ا ب َٔ َُوَْذ آر٤ََْ٘ب ُُْو َٝ(12) ِٚ ُٕ اِلْثِ٘ ب َٔ ٍَ ُُْو إِْر هَب َٝ  

 ٌْ ٌْ َػِظ٤ ِْ ْشَى َُظُ ٕه اُؾِّ ِ إِ َٞ ٣َِؼظُُٚ ٣َب ث٢َُ٘ه اَل رُْؾِشْى ثِبّلِله ُٛ َٝ(13) ِٕ ِٖ أَ ٤ْ َٓ كَِقبُُُٚ ك٢ِ َػب َٝ  ٍٖ ْٛ َٝ ً٘ب َػ٠َِ  ْٛ َٝ  ُٚ ُّٓ َِْزُٚ أُ َٔ ِٚ َد اَُِذ٣ْ َٞ َٕ ثِ َٗغب ٤َْ٘ب اْْلِ فه َٝ َٝ  

ِق٤ُش  َٔ ُْ اَُِذ٣َْي إ٢َُِه ا َٞ ُِ َٝ ْش ٢ُِ  ٌُ ارهجِْغ (14) اْؽ َٝ ْؼُشٝكًب  َٓ ٤َْٗب  ب ك٢ِ اُذُّ َٔ ُٜ َفبِدْج َٝ ب  َٔ ُٜ ٌْ كاََل رُِطْؼ ِْ ِٚ ِػ ب ٤ََُْظ ََُي ثِ َٓ ََٛذاَى َػ٠ِ إَٔ رُْؾِشَى ث٢ِ  إِٕ َجب َٝ  

 َٕ ُِٞ َٔ ْْ رَْؼ ٘زُ ًُ ب  َٔ ٌُْ ثِ ْْ كَأَُٗجِّئُ ٌُ ْشِجُؼ َٓ ْه إ٢َُِه  ْٖ أََٗبَة إ٢َُِه صُ َٓ  ََ ْٝ ك٢ِ  (15) َعج٤ِ ٌُٖ ك٢ِ َفْخَشٍح أَ ٍٍ كَزَ ْٖ َخْشَد ِّٓ ٍَ َدجهٍخ  ْضوَب ِٓ َٜب إِٕ رَُي   ٣َب ث٢َُ٘ه إِٗه

َ َُِط٤ٌق َخج٤ٌِش  ٕه َّللاه ُ إِ َٜب َّللاه ْٝ ك٢ِ اأْلَْسِك ٣َأِْد ثِ اِد أَ َٝ ب َٔ ب أََفبثََي (16) اُغه َٓ اْفجِْش َػ٠َِ  َٝ ِش  ٌَ ٘ ُٔ ُْ ِٖ ا َْٗٚ َػ ا َٝ ْؼُشِٝف  َٔ ُْ ْش ثِب ُٓ ْأ َٝ اَلحَ  ِْ اُقه  ٣َب ث٢َُ٘ه أَهِ

ِٞس  ُٓ ِّ اأْلُ ْٖ َػْض ِٓ ٕه َرَُِي  ٍٍ كَُخٞسٍ  (17) إِ ْخزَب ُٓ َه  ًُ َ اَل ٣ُِذتُّ  ٕه َّللاه َشًدب إِ َٓ ِؼ ك٢ِ اأْلَْسِك  ْٔ اَل رَ َٝ َى ُِِ٘هبِط  اَل رَُقؼِّْش َخذه َٝ ْؾ٤َِي ( 18)    َٓ اْهِقْذ ك٢ِ  َٝ  

٤ِش  ِٔ َُْذ ُد ا ْٞ اِد ََُق َٞ َش اأْلَْف ٌَ ٕه أَٗ رَِي إِ ْٞ ٖ َف ِٓ اْؿُنْل   عٞسح ُؤبٕ       " (19) َٝ

ثٖ ٗبدٞس ثٖ عبسٝؽ ثٖ ساػٞ ثٖ كبُؾ ثٖ ػبثش ثٖ ؽبُخ  ( اثٞ اثشا٤ْٛ اُخ٤َِ ػ٤ِٚ اُغالّآصس)ٝ ع٤ذٗب ُؤبٕ ثٖ ثبػٞس ثٖ ربسح ٙ 

ثٖ ٣شد ثٖ ٜٓال٤٣َ ثٖ ه٤ٖ٘ ثٖ أٗٞػ  ( ػ٤ِٚ اُغالّإدس٣ظ)الٓي ثٖ ٓزؾُٞخ ثٖ خ٘ٞر  ثٖ ثٖ أسكخؾز ثٖ عبّ ثٖ ٗٞح ػ٤ِٚ اُغالّ

ًٝبٕ ٗٞث٤ب ٖٓ أَٛ أ٣ِخ، ًٝبٕ سجال فبُذب را ػجبدح ٝػجبسح ٝدٌٔخ ػظ٤ٔخ، ٣ٝوبٍ ًبٕ هبم٤ب ك٠ صٖٓ . ػ٤ِٚ اُغالّ ثٖ ؽ٤ش ثٖ آدّ

ًبٕ : ًبٕ ػجذا دجؾ٤ب ٗجبسا، ٝػٖ عؼ٤ذ ثٖ أُغ٤ت هبٍ: ٝػٖ ع٤ذٗب ػجذ َّللا ثٖ ػجبط سم٠ َّللا ػٜ٘ٔب هبٍ.ع٤ذٗب داٝد ػ٤ِٚ اُغالّ

. ُؤبٕ ٖٓ عٞدإ ٓقش رٝ ٓؾبكش أػطبٙ َّللا اُذٌٔخ

ٝجبء سجَ أعٞد إ٠ُ عؼ٤ذ ثٖ أُغ٤ت ٣غأُٚ كوبٍ ُٚ عؼ٤ذ ال رذضٕ ٖٓ أجَ أٗي أعٞد كإٗٚ ًبٕ ٖٓ أخ٤ش اُ٘بط صالصخ ٖٓ اُغٞدإ، 

ٝهذ أر٠ سجَ إ٠ُ ع٤ذٗب ُؤبٕ ٝٛٞ ك٠ ٓجِظ أٗبط ٣ذذصْٜ كوبٍ .ثالٍ، ٜٝٓجغ ٠ُٞٓ ػٔش، ُٝؤبٕ اُذ٤ٌْ ًبٕ أعٞد ٗٞث٤ب را ٓؾبكش

ُٚ أُغذ اُزٟ ً٘ذ رشػ٠ ٓؼ٠ اُـْ٘ ك٠ ٌٓبٕ ًزا ًٝزا؟ هبٍ ٗؼْ، هبٍ كٔب ثِؾ ثي ٓب أسٟ؟ هبٍ فذم اُذذ٣ش ٝاُقٔذ ػٔب ال ٣ؼ٠٘٤٘، 

أٗذ : ٝهذ ٝهق سجَ ػ٠ِ ع٤ذٗب ُؤبٕ اُذ٤ٌْ ٝهبٍ ُٚ  .ٝك٠ سٝا٣خ أخشٟ هبٍ هذس َّللا ٝأداء األٓبٗخ ٝفذم اُذذ٣ش ٝرشى ٓب ال ٣ؼ٠٘٤٘

ُؤبٕ ػجذ ث٠٘ اُ٘ذبط؟ هبٍ ٗؼْ، هبٍ كأٗذ ساػ٠ اُـْ٘ األعٞد؟ هبٍ أٓب عٞادٟ كظبٛش كٔب اُزٟ ٣ؼججي ٖٓ أٓشٟ؟ هبٍ ٝهء اُ٘بط 

ؿن٠ ثقشٟ ًٝل٠ : ثغبهي ٝؿؾ٤ْٜ ثبثي ٝسمبْٛ ثوُٞي، هبٍ ٣ب اثٖ أخ٠ إٕ ف٘ؼذ ٓب أهٍٞ ُي ً٘ذ ًزُي، هبٍ ٓب ٛٞ؟ هبٍ ُؤبٕ

ُغب٠ٗ ٝػلخ ٓطٔؼ٠ ٝدلظ٠ كشج٠ ٝه٤ب٠ٓ ثؼذر٠ ٝٝكبئ٠ ثؼٜذٟ ٝرٌشٓز٠ م٤ل٠ ٝدلظ٠ جبسٟ ٝرش٠ً ٓب ال ٣ؼ٠٘٤٘ كزاى اُزٟ 

إ َّللا رؼب٠ُ أساد إٔ ٣ج٤ٖ أٗٚ هذ أػط٠ اُذٌٔخ ُِؤبٕ، ٖٝٓ ٛ٘ب كٌَ ٓب ٣وُٞٚ ك٢ ٛزا اُقذد دٌٔخ ُٝزُي عجَ َّللا . ف٤ش٠ٗ ًٔب رشٟ

٢ٛ ٝمغ : رؼب٠ُ رِي اُٞفب٣ب ٝخِذٛب ك٢ اُوشإٓ اٌُش٣ْ، كبُذٌٔخ ٢ٛ اُؼوَ ٝاُلط٘خ ٝاُؼِْ ٓغ االفبثخ ك٢ اُوٍٞ، ٝهبٍ ثؼل اُؼِٔبء

ُٝؤبٕ . اُؾ٢ء أُ٘بعت ك٢ أٌُبٕ أُ٘بعت ، كبُذٌٔخ ٢ٛ اُؼِّٞ اُ٘بكؼخ، ٝاُزجبسة اُ٘بجذخ اُز٢ رشرت ػ٤ِٜب اُخ٤ش اٌُض٤ش ُإلٗغب٤ٗخ

، ًٝبٕ ُؤبٕ هبم٤ب ك٢ ث٢٘ إعشائ٤َ ُْٝ ٣ٌٖ ٗج٤بً (ًٔب ك٢ ًزت اُزلبع٤ش ػبػ دز٠ أدسى ٗج٢ َّللا داٝد كأخز ٓ٘ٚ اُؼِْ ٝآربٙ َّللا اُذٌٔخ،

ُْ ٣ٌٖ ُؤبٕ ٗج٤بً، ٌُٖٝ ًبٕ ػجذاً ًض٤ش ): عٔؼذ اُ٘ج٢ ـ ف٠ِ َّللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ـ ٣وٍٞ: ػ٘ذ اُجٜٔٞس ٝهبٍ اثٖ ػٔشسم٢ َّللا ػٜ٘ٔب

ٖه ػ٤ِٚ ثبُذٌٔخ، ٝخ٤شٙ ك٢ إ ٣جؼِٚ خ٤ِلخ ٣ذٌْ ثبُذن، كوبٍ سة إٕ خ٤شر٢٘ هجِذ : اُزل٤ٌش، ٝدغٖ ا٤ُو٤ٖ، أدت َّللا كأدجٚ، كٔ

، ٝاخشط اُذ٤ٌْ اُزشٓز١ ك٢ ٗٞادس األفٍٞ ػٖ أث٢ ٓغِْ (اُؼبك٤خ ٝرشًذ اُجالء، ٝإٕ ػضٓذ ػ٢ِ كغٔؼبً ٝهبػخ كإٗي عزؼق٢٘ٔ

إٕ ُؤبٕ ًبٕ ػجذاً ًض٤ش اُزلٌش، دغٖ اُظٖ، ًض٤ش اُقٔذ، أدت ): اُخٞال٢ٗ سم٢ َّللا ػ٘ٚ، هبٍ، هبٍ سعٍٞ َّللا ـ ف٠ِ َّللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ـ

ٗٞد١ ثبُخالكخ هجَ داٝد ػ٤ِٚ اُغالّ، كو٤َ ُٚ ٣ب ُؤبٕ، َٛ ُي إ ٣جؼِي َّللا خ٤ِلخ رذٌْ ث٤ٖ . َّللا كأدجٚ َّللا رؼب٠ُ، كٖٔ ػ٤ِٚ ثبُذٌٔخ

إٕ أججش٢ٗ سث٢ ػضه ٝجَ هجِذ، كإ٢ٗ أػِْ أٗٚ إٕ كؼَ رُي أػب٢٘ٗ ٝػ٢ِ٘ٔ ٝػق٢٘ٔ، ٝإٕ خ٤ش٢ٗ سث٢ هجِذ : اُ٘بط ثبُذن؟ هبٍ ُؤبٕ

؟ هبٍ: اُؼبك٤خ ٝال أعأٍ اُجالء، كوبُذ أُالئٌخ َْ ألٕ اُذبًْ ثأؽذ أُ٘بصٍ ٝأًذسٛب، ٣ـؾبٙ اُظِْ ٖٓ ًَ ٌٓبٕ، ك٤خزٍ أٝ ٣ؼبٕ، : ٣ب ُؤبٕ ُِ

كإٕ أفبة كجبُذش١ إٔ ٣٘جٞ، ٝإٕ أخطأ أخطأ هش٣ن اُج٘خ، ٖٝٓ ٣ٌٕٞ ك٢ اُذ٤ٗب ر٤ُالً خ٤ش ٖٓ إٔ ٣ٌٕٞ ؽش٣لبً مبئؼبً، ٖٝٓ ٣خزبس 

كؼججذ أُالئٌخ ٖٓ دغٖ ٓ٘طوٚ، ك٘بّ ٗٞٓخ كـو ثبُذٌٔخ ؿطب، كبٗزجٚ كزٌِْ . اُذ٤ٗب ػ٠ِ ا٥خشح كبرزٚ اُذ٤ٗب ٝال ٣ق٤ش إ٠ُ ِٓي ا٥خشح

 ثٜب

خقـ ُؤبٕ ٝف٤ز٤ٖ ٖٓ ٝفب٣بٙ ٢ُِٜ٘ ػٖ اٌُجش، ٝك٢ رُي دالُخ ػظ٤ٔخ ػ٠ِ خطٞسح اٌُجش ٖٓ د٤ش اُجبٗت اُذ٢٘٣ اُز١ ٝسدد ك٤ٚ 

 . آ٣بد ٝأدبد٣ش ًض٤شح رذٍ ػ٠ِ ػظْ رٗٞة أُزٌجش٣ٖ ٝعٞء ػبهجزْٜ ٝدشٓبْٜٗ ٖٓ اُج٘خ
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   اُِط٤ق ػجذ هبسم / اػذاد          كٜٔبٕ ٝادذ ٣وذٜٓب          " ػ٘ٞإ ؿ٤ش ٖٓ فلذخ "

القصيدة االنجلو عربيت 
 

 Infection    اُذت كزاى         صٕـرخ ال  اُوِت   را  أ٣ب
 

 Injection    ٣ؾل٤ي   ُٖٝ           اه٤شٌ ـػن    رجذ١     كِٖ    
 

 Direction     ثبُذت ٓن٠          هٖـف    ػبهَ   ٖٓ   كٌْ    
 

 Mention     ُٚ ٣جو٠   ُٖٝ        عبٙــرٖ    ٝ      ٌٗشٙـعذ
   

 Section     ُٚ  رٌزت  ٝال        ػشاً ـػ     ُٚ     رٌزت    كال  

 

 Selection     أخطأد كوذ        ىـثبع  ٖٓ   ٣ذضٗي   ال ٝ 
 

 action      ُٚ  رجذ١   ٝال         اً أعق    ُٚ   د١ـرت   ٝال
 

 exception اُ٘بط ُجؼل          ٓ٘ضُخٌ       ةـــاُخ   كإٕ
 

ٌٕ           ٛجشٝا إٕ اُ٘بط ٝثؼل   tension     ٝال    كالدض
 

 connection ٣ٝجو٠ ٣ظَ          ٛجشٝا إٕ اُ٘بط ٝثؼل 
 

ٌٍ      اُشٝح كٞفَ    reaction        الٙــــأح ٝٓب       ٓلؼٞ
 

 affection        ٝ  ٣شٍ ــرأس        ثـ ٣ٍٍَا ثذػـٞرـ٘ب  ٓـغ    
 

 action        ال ٝ  ةــح الـف ٌ           ؽ٤ئ   ٢ُ  ٣جن  ُْ كبٕ  
 

 conversion     ػ٤ِي ٝ  ُي           د٤ٗب  ػ٠ِ   أعقٌ    كال   
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  ٓشع٠ اُذ٤ِْ ػجذ ادٔذ/ّ ػذادا                                           أُ٘ٞػبد فلذخ 
 

 : سئل الحسن البصرى عن سر زهده فى الدنيا فقال أربعة أشياء
 يأخذه غيرى فاطمأف قمبى, وعممت أف عممى ال يقـو بو غيرى فاشتغمت بو وحدى,  عممت أف رزقى ال

 .ربى وعممت أف الموت ينتظرنى فأعددت الزاد لمقاء اهلل مطمع عمي فاستحييت أف يرانى عاصيا,  وعممت أف

 أمر بأال يؤذف ألحد مف زواره بالدخوؿ عميو, فمما شفى أنكر عميو اصحابو ذلؾ, فوضح مرض أحد الحكماء ولكنو

فإنو يتألـ لرؤيتى  صديؽ وعدو وثالث ليس بعدو وال صديؽ, أما الصديؽ: ليـ وجية نظره , فقاؿ عوادى ثالثة
أرضاه لنفسى وأما الثالث فال حاجة بو وال بنا  مريضا وىذا ما ال أرضاه لو , وأما العدو فإنو يشمت بى وىذا ما ال

. منو أف يذكر ليـ دلياًل عمى وجود اهلل عز وجؿ ذات يـو جاء بعض الناس إلى اإلماـ الشافعي, وطمبوا.لزيارتو
كيؼ تكوف ورقة التوت دلياًل : وجود اهلل ورقة التوت, فتعجب الناس وتساءلوا الدليؿ عمى: ففكر لحظة, ثـ قاؿ ليـ

ا, وتأكميا الشاة  تأكميا الدودة فتخرج حريرا, وتأكميا النحمة فتخرج عسؿ: فقاؿ اإلماـ الشافعى! اهلل؟ عمى وجود
إف : قاؿ عبد اهلل بف عباس رضي اهلل عنو  العالميف فتخرج لبنا, وتأكميا الغزالة فتخرج مسكا, فتبارؾ اهلل رب

لمسيئة  الوجو, ونورا فى القمب, وسعة فى الرزؽ, وقوة فى البدف, ومحبة فى قموب الخمؽ, واف لمحسنة ضياء فى
قموب الخمؽ, واف السيئة تمد  سوادا فى الوجو, وظممة فى القمب, ووىنا فى البدف, ونقصا فى الرزؽ, وبغضا فى

قاؿ عمى  .تمد الحسنة وترغب فى الحسنة األخرى السيئة, والمعصية تحرض عمى المعصية األخرى, واف الحسنة
شر مف الشر إال عقابو, وليس شئ خير مف الخير إال ثوابو, وكؿ شئ فى الدنيا  أنو ليس شئ: بف أبى طالب 

الدنيا وزاد فى  أعظـ مف عيانو, وكؿ شئ فى االخرة عيانو أعظـ مف سماعو , واعمموا أف ما نقص مف سماعو
ومزيد خاسر, واعمموا أف الذى أمرتـ بو  االخرة خير مما نقص فى االخرة وزاد فى الدنيا, فكـ مف منقوص رابح,

كيؼ أسمـ مف الناس ؟  سأؿ اإلماـ أحمد حكيما .مما حـر عميكـ أوسع مف الذى نييتـ عنو, وما أحؿ لكـ أكثر
تطالبيـ بحقوقؾ , وأف تصبر عمى أذاىـ وتحسف  أف تعطييـ وال تأخذ منيـ , وأف تقضى حقوقيـ وال: فقاؿ بثالثة 

بنى  يا: اؿ لقماف ألبنوؽ.ولعمؾ مع ىذا تسمـ منيـ: فقاؿ الحكيـ . إنيا لصعبة : فقاؿ اإلماـ أحمد. إلييـ وال تسؤىـ
ف كنت تشؾ فى البعث فال تنتبو بعد نومؾ فكذلؾ  إف كنت تشؾ فى الموت فال تنـ , فكما أنت تناـ كذلؾ تموت , وا 

قيؿ ألحد الحكماء كـ صديقا لؾ؟ فقاؿ ال أعمـ, فالدنيا مقبمة عمى واألمواؿ متوفرة لدي, لكنى  .تبعث بعد موتؾ
الزاىديف إبراىيـ بف أدىـ رضى اهلل عنو  قيؿ لسمطاف .سأعرؼ اإلجابة حتما إذا زالت الدنيا عنى وضاعت أموالى

ذا  إذا: فقاؿ رضى اهلل عنو : أوصنا بما ينفعنا  رأيتـ الناس مشغوليف بأمر الدنيا فاشتغموا أنتـ بأمر اآلخرة, وا 
ذا اشتغموا بخدمة المخموقيف فاشتغموا بخدمة رب اشتغموا بعمارة ذا  البساتيف فاشتغموا بعمارة القبور, وا  العالميف, وا 

الدنيا زادا يوصمكـ إلى اآلخرة فإنما الدنيا  اشتغموا بعيوب الناس فاشتغموا أنتـ بعيوب أنفسكـ, واتخذوا مف ىذه
 .مزرعة اآلخرة
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     Egypt marks 34th anniversary of Ramadan War 

 

The Ministry of Waqfs (religious endowments) and religious Al-Azhar 

celebrated late Wednesday the 34th Anniversary of the 10th of Ramadan 

victory (the October 6, 1973 war). 

 

In his speech, Deputy Chairman of the Supreme Council for Islamic 

Affairs Abdel Sabour Marzouk described the victory as one of the most 

landmark events in the modern Arab history. He lauded all leaders and 

commanders who contributed to it. On his part, Deputy of Al-Azhar 

Sheikh Mahmoud Ashour said that the 10th of Ramadan victory restored 

Arab dignity and highlighted the religious moral in achieving that 

triumph. 

 

"The Israelis should remember the lesson the Egyptians taught them 

during this glorious war and that the Arab nation is stable and capable of 

scoring victory, "said Sheikh Mahmoud. 

President of Al-Azhar University Ahmed Omar Hashem described the 

event as "dear". He lauded President Hosni Mubarak who engineered the 

air strikes that paralyzed the Israeli troops in the early hours of the 1973 

war. 

 

He prayed to God to help the Palestinians in their struggle against the 

Israeli occupiers. 

 

Nearly 300 Palestinians have been killed in more than two months of 

ferocious Israeli crackdown. 
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